
MASKINBESØG hos Bounum Maskinstation

Super kraftig og alsidig harve 
Flere og flere mælkeproducenter dyrker majs uden pløjning. Det stiller helt særlige og store krav til harven, der både skal kunne lave 
godt såbed og jævne dybe spor efter en våd høst. Bounum Maskinstation er særdeles tilfreds med valget af en KUHN Performer 
5000 harven, som de har haft i to sæsoner.

Stadig flere mælkeproducenter ønsker at dyrke 
deres majs uden forudgående pløjning.
- Det mærker vi, og i foråret 2017 var vi derfor på 
udkig efter den bedste harve til den form for majs-
dyrkning, fortæller Michael Eskildsen.
Sammen med sin bror Thomas Eskildsen og Ken-
neth Christiansen ejer han Bounum Maskinstation 
A/S, der hører hjemme ved Ølgod.
Der er omkring 25 medarbejdere udover ejerne, 
hvoraf de cirka 20 mest laver landbrugsarbejde, og 
de øvrige mest er beskæftiget med entreprenør-
opgaver som nedbrydning, dræning og udgravning 
med mere.
- Vi har mange mælkeproducenter i vores område, 
og vi dyrker selv lige omkring 950 hektar i alt. På de 
275 hektar er der majs, og resten korn og græsaf-
grøder, forklarer han.
Så majs er absolut en stor afgrøde for maskinsta-
tionen, som tager sig af pasningen lige fra såbed til 
ensilering eller høst med mejetærsker.

Sår cirka 6.000 hektar hvert år
Forår og efterår har medarbejdere hos Bounum 
Maskinstation meget travlt. De plejer nemlig at så 
omkring 2.500 hektar majs i foråret, og forår/efterår 
sår de omkring 3.500 hektar korn, raps og græs 
med flere afgrøder. Så det bliver til cirka 6.000 hek-
tar om året i alt.
- Det kan vi kun, når vi er effektive og har gode 
redskaber, der dur til opgaverne, siger Michael 
Eskildsen.
Derfor ønskede de tre ejere at finde en harve, som 
både er alsidig og solidt bygget. Og som samtidig 
kan lave såbed til pløjefri majs i et enkelt træk.

Laver såbed til majs i et træk
Det er kunderne, som skal have sået majs, der helt 
og holdent bestemmer, hvordan de vil have lavet 
såbed til pløjefri majs. 
- Nogle vil ikke have harvet så dybt, mens andre 
ønsker en dyb løsning, siger Michael Eskildsen.
Derfor er KUHN Performer harven en perfekt løs-
ning, fordi den meget nemt kan indstilles på mange 
forskellige måder alt efter egne ønsker.

Dens opbygning er to rækker diske forrest, som 
efterfølges af fire rækker kraftige tænder, som følges 
af en række diske, og allerbagest kommer en kraftig 
og tung pakvalse.
Hver især kan disse enheder nemt indstilles til at 
bearbejde jorden i forskellig dybde og dermed i for-
skellige kombinationer.
- De fleste indstillinger laver vi på den medfølgende 
boks, som sidder i traktorens kabine, fortæller han.
Farten ved harvning er omkring 10 kilometer i timen, 
og det giver en god kapacitet.

Effektiv til at jævne dybe spor
Selvfølgelig kan der være forhold, som gør, at en 
dybere bearbejdning under alle omstændigheder er 

påkrævet.
- Det oplevede vi efter høsten 2017, 
hvor vi måtte køre i meget våde 
marker for at få majsen bjærget, 
konstaterer Michael Eskildsen.
Resultatet var meget dybe spor i 
mange marker.
- Vi købte ikke vores KUHN Perfor-
mer 5000 harve for at jævne spor 
ud. Men det viste sig, at det klarer 
den også meget effektivt, påpeger 
han.
I alt var det omkring 500 hektar, 
som i foråret 2018 lå med de dybe 
spor, der skulle jævnes ud til et godt 
såbed.

- Med vores Case IH Quadtrac 380 spændt for har-
ven lavede vi ud fra forholdene et rigtig godt stykke 
arbejde ved at udnytte, at Performer kan arbejde 
helt ned i 35 centimeters dybde, forklarer han.
Udjævningen af markerne og etableringen af såbed 
skete endda i ét eneste træk.

Kan monteres med forskellige tænder
KUHN Performer harven er meget kraftig bygget, 
hvilket folkene hos Bounum Maskinstation nikker 
genkendende til.
- Vi har slet ikke haft problemer med den, selvom vi 
har udsat den for lidt af hvert i de to sæsoner, vi har 
brugt den, siger Michael Eskildsen.
Hos dem kører den udelukkende med 50 mm Har-
dox harvetænder. Men den kan også monteres med 
80 mm harvetænder, vingeskær eller gåsefødder 
efter behov.
- Vores erfaringer med KUHN Performer harven er 
rigtig gode, og vi er derfor glade for, at det var den, 
vi valgte, afrunder han. 

Michael Eskildsen står her ved 
Bounum Maskinstations KUHN 
Performer 5000 harve, der blev 
taget i brug i april 2017 og siden 
har været over mange hundrede 
hektar.

FAKTA KUHN PERFORMER
• 3, 4, 5, 6 og 7 m arbejdsbredde
• 2 rækker diske forrest
• 4 rækker tænder under midt
• 560/60-22,5 køre- og bærehjul
• Affjedret udjævnerdiske
• 700 mm HD-liner valse bagest
• Alt er hydraulisk justerbart under arbejde

Læs mere på www.mi.dk/performer
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Michael Eskildsen, ejer af  
Bounum Maskinstation

Hos Bounum Maskinstation er KUHN 
Performer harven spændt efter en 
Case IH Quadtrac 380.
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